„Életeket menthetsz és autót is nyerhetsz!” – nyereményjáték játékszabályzata

Hatályos: 2021. május 1.
1. Nyereményjáték megnevezése
A Nyereményjáték megnevezése: „Életeket menthetsz és autót is nyerhetsz!” nyereményjáték,
továbbiakban: Játék.
2. Játék időtartama
A Játék 2021. május 3 -tól 2021. július 17-ig tart.

3. Játék szervezője:
Játék szervezője a SANAPLASMA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (7622 Pécs,
Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 1. ép.) Adószám: 26362203-2-41, Cégjegyzékszám: 2-09-082638); a
továbbiakban:”Szervező”.

4. A Játék bonyolítói:
a SANAPLASMA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (7622 Pécs, BajcsyZsilinszky utca 2. 1. ép.) Adószám: 26362203-2-41, Cégjegyzékszám: 2-09-082638);
alábbi telephelyei:
Sanaplasma Kecskemét: 6000 Kecskemét, Korona utca 2.,
Sanaplasma Budapest Köki 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75. A-C. ép. 3B4.,
Sanaplasma Pécs 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 1. ép,
valamint a Szervező megbízásából annak reklámügynöksége a Megoldás Most! Kft. (Székhely:
1116 Budapest, Sopron út 65., Adószám: 23375141-2-43, Cégjegyzékszám: 01-09-962645,
Képviseli Kocsis Dániel, mint ügyvezető) a továbbiakban: "Bonyolító".
5. Játék célja
A Játék célja a Szervező küldetésének (humán vérplazma gyűjtés) népszerűsítése annak
érdekében, hogy minél többen ismerjék meg és támogassák a plazma-ferezis (plazma adás)
célját, és szerepét a gyógyításban.
6. Játékban való részvétel feltételei
A Játékban akkor van lehetőség önkéntesen és ingyenesen részt venni, ha a részvételre
jelentkező megfelel az alábbi együttes feltételeknek (a továbbiakban: „Részvételi Feltételek”
illetve „Játékos”)
6.1. betöltötte tizennyolcadik (18.) életévét
6.2. telefonon vagy online időpontot foglal a Szervező Plazmaferezis Centrumába és a
megadott időpontban megjelenik Szervező Telephelyén a Centrumban
6.3. a jelentkező magyarországi állandó lakhellyel rendelkező természetes személy, és a
Szervező telephelyén bemutatja Magyarországon kiállított lakcímkártyáját
6.4. a Szervező telephelyén bemutatja Magyarországon kiállított TB kártyáját

6.5.
6.6.

korábban regisztrált vagy az adott napon regisztrál szervező donoradatbázisába
megismeri a plazmaferezis folyamatát és sikeresen – negatív szerológiai eredménnyel részt vesz az ingyenes orvosi vizsgálaton
6.7. a Játékban olyan természetes személyek is részt vehetnek, akik korábban már foglaltak
időpontot és vettek részt orvosi vizsgálaton Szervező telephelyén, valamint már
regisztráltak Szervező donoradatbázisába
6.8. aki a Játék időtartama alatt a Játék során használt egy vagy több különböző színű
pecsétgyűjtő kártyán a Játék előírásainak megfelelően összegyűjti a szükséges
pecséteket, majd ezt a recepción a kártyának megfelelő mennyiségű Slusszkulcs
nyeremény szelvényekre váltja be. Ezt követően valamennyi kapott Slusszkulcs
nyereményszelvényt adataival hiánytalanul és olvashatóan kitöltve a Játék időtartama
alatt elhelyezi azt a Szervező Plazmaferezis Állomásán erre a célra szolgáló kihelyezett
gyűjtőládában
6.9. nem áll fenn olyan ok, amely miatt a jelentkező a Játékból kizárásra kerülne (ld. 8 fejezet);
6.10. a Játékszabályzat, az adott Játék részvételi feltételeinek, valamint a Játékhoz kapcsolódó
adatkezelés az elfogadása
6.11. a játékban való részvételnek NEM (és nem is lehet) feltétele a plazmadonáció, vagy a játék
időtartama alatt vállalt és azalatt teljesített plazmadonáció
6.12. a Játékban való részvétel minden Játékos számára ingyenes, annak nincs pénzeszköz
fizetésre vagy más vagyoni érték nyújtására, valamint áru vásárlására vonatkozó
kötelezettsége.
(a továbbiakban: Játékos).
7. A Játék leírása
A Játékban a 6. fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok vehetnek részt, Jelen
szabályzat 2. fejezetében meghatározott időszak alatt. A Sorsolás tárgyai a Jelen szabályzat 9.
fejezetében leírt nyeremények.
7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

A Játékban a Játékos különböző színű, un. Pecsétgyűjtő kártyákkal (továbbiakban:
pecsétgyűjtő kártya) vehet részt, amelyekre a Játék időtartama alatt pecséteket gyűjt
Szervező plazmaferezis állomásain. A Játékos a számára megfelelő (piros, zöld, szürke vagy
sárga) pecsétgyűjtő kártyát a recepción választja ki. Egy játékos egyszerre többféle
különböző színű kártyával is játszhat, amennyiben megfelel az adott kártya feltételeinek.
Ha betelt a kártyája azt a recepción az előírás szerinti mennyiségű Slusszkulcs
nyereményszelvényre válthatja be, mely a nyeremények sorsolásán való részvételre
jogosítja fel a Játékost. Amennyiben a Játékos többféle szelvénnyel, valamint több
alkalommal is játszik és így több Slusszkulcs nyereményszelvényt tud bedobni a
nyeremény ládába, növeli nyerési esélyeit.
A Pecsétgyűjtő kártyákba a Szervező recepciós munkatársai rögzítik a pecséteket és a
pecsét gyűjtés napját, minden, a Promóció ideje alatt lezajlott sikeres orvosi vizsgálatot
követően (továbbiakban: „sikeres látogatás”).
Ha betelt a Pecsétgyűjtő kártya a megfelelő mennyiségű Slusszkulcs nyereményszelvényt
a recepciós adja át a Játékosnak (aki azokat adataival hiánytalanul és olvashatóan kitöltve
bedobja a nyereményládába). A betelt és beváltott Pecsétgyűjtő kártyákat a recepció
begyűjti a játékosoktól.
A nyereményládába összegyűlt szelvények között történik a sorolás jelen szabályzat 9.
fejezetében leírtak szerint.

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.

Az adott sorsoláson nyertesként nem kihúzott Slusszkulcs nyereményszelvények a
nyereményládában maradnak a következő sorsolásig.
Az adott sorsoláson nyertesként és pótnyertesként kihúzott szelvények lefűzésre kerülnek
és nem vesznek részt a további sorsolásokon.
A szürke kártya kivételével egy Pecsétgyűjtő kártyán kizárólag egyetlen Játékos gyűjthet
pecsétet.
A Pecsétgyűjtő kártya, valamint a Slusszkulcs nyereményszelvény át nem ruházható.
A Promóció alatt elveszett/elrabolt kártyát és szelvényt a Szervezőnek nem áll módjában
pótolni. Sérült kártya vagy szelvény cseréjére annak leadását követően is csak akkor van
lehetőség, ha a sérülés ellenére annak tartalma azonosítható.

7.10. A Játék folyamán a Játékosok az alábbi Pecsétgyűjtő kártyákkal vehetnek részt, melyeket
az alábbi mennyiségű Slusszkulcs nyereményszelvényre válthatnak be:
FEHÉR PECSÉTGYŰJTŐ KÁRTYA (Első vizsgálatosoknak) = 1+2 Slusszkulcs
nyereményszelvény
Amennyiben a Játékos eljön egy első vizsgálatra, egy pecsétet kap a Zöld pecsétgyűjtő
kártyára, melyet beválthat egy Slusszkulcs nyereményszelvényre. Amennyiben 15 napon
belül még egyszer ellátogat a centrumba sikeresen extra két Slusszkulcs
nyereményszelvényt kap a recepcióstól.
SÁRGA PECSÉTGYŰJTŐ KÁRTYA (Rendszeres plazmaadóinknak) = 3 Slusszkulcs
nyereményszelvény
Amennyiben a Játékos, aki rendszeres életmentő plazmaadó 15 nap alatt 3 alkalommal
sikeres látogatást tesz a Centrumban, látogatásonként egy, azaz összesen 3 pecsétet gyűjt
a sárga pecsétgyűjtő kártyára, melyet ha betelt a recepción 3 slusszkulcs
nyereményszelvényre válthat be.
PIROS PECSÉTGYŰJTŐ KÁRTYA (Véradóknak, és véradó plazmaadóknak) = 1+2
Slusszkulcs nyereményszelvény
A sikeres véradásért a kártyán eleve szerepel egy pecsét. Amennyiben a Játékos a sikeres
véradást követően, első vizsgálatra jelentkezik Szervezőnél sikeresen – kártyáját
beválthatja egy Slusszkulcs nyereményszelvényre. Ha egy második alkalommal további
egy pecsétet gyűjt életmentő plazmaadással extra 2 Slusszkulcs nyereményszelvényt kap.
(A Piros kártyával korábban regisztrált plazmaadók is játszhatnak amennyiben részt
vesznek véradáson esetükben az első vizsgálatot a normál sikeres látogatás váltja ki.)
SZÜRKE PECSÉTGYŰJTŐ KÁRTYA (Baráthívó) – dupla szelvény = (1+2)*2 Slusszkulcs
nyereményszelvény
A kártya az adott plazmaközpontban sikeres látogatást teljesítő Játékosoknak kerül
átadásra, a Játékos igénye szerint egy, vagy több kártyát is kaphat, de játékosonként és
alkalmanként maximum 3 darabot. Az (ajánló) játékos a sikeres látogatásért, és ajánlási
hajlandóságáért, eleve kap egy pecsétet. Amennyiben a Játékos hiánytalanul és saját valós
adataival, olvashatóan kitölti a szelvény már pecsételt oldalán lévő űrlapot (saját példány),
majd ezt követően átadja azt egy olyan ismerősének aki korábban nem regisztrált a
plazmaközpont donor adatbázisába (ajánlott), és ismerőse ajánlására ezt követően
legalább egy sikeres látogatást teljesít a plazmaközpontban. Mindketten egy-egy
Slusszkulcs nyereményszelvényt kapnak. Amennyiben az ajánlott játékos első látogatását

követő 15 napon belül még egy alkalommal sikeres életmentő plazmadonációra is
ellátogat a Centrumba mindketten további 2-2 Slusszkulcs nyereményszelvényt kapnak
Sikeres látogatásnak minősül egységesen a sikeres és befejezett orvosi vizsgálat, negatív
szerológiai eredménnyel.
8. Játékban történő részvételt kizáró okok
8.1. Amennyiben az adott jelentkező vagy Játékos a Játék időtartama alatt bármely okból nem
felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Szervező a Játékból
kizárhatja. Amennyiben a Játékos nem felel meg a jelen Játékszabályzat feltételeinek,
köteles azt haladéktalanul jelezni a Szervező felé.
8.2. A Játékban nem vehet(nek) részt a Szervező és a Bonyolító vezető tisztségviselői, vezető
beosztású munkavállalói, munkavállalói, megbízottjai és a Játék érdemi szervezésében és
lebonyolításában részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, megbízottjai és
mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli
hozzátartozói.
8.3. A Játékban nem vehet részt olyan Játékos, aki nem felel meg jelen szabályzat 6.
fejezetében részletezett részvételi feltételeknek
8.4. Szervező jogosult azon Játékosokat kizárni a Játékból, akik nem a Játék célját támogató
módon, jelen Szabályzatban foglaltaktól eltérően, tisztességtelenül igyekeznek részt venni
a Játékban.
8.5. A Szervező a nyereményjátékot a Promóciós időszak alatt bármikor visszavonhatja vagy
módosíthatja, a nyereményjátékot meghosszabbíthatja.

9. Nyeremények:
9.1. A Játékban a játék végén országosan 1db fődíj kerül kisorsolára. Ezen kívül a Játék során
hetente kisebb értékű nyeremények kerülnek kisorsolásra a Játékosok között Centrum
szinten, valamint a Játék végén centrum szinten egy bicikli is kisorsolásra kerül az alábbiak
szerint:

Heti nyeremények (Centrum szinten sorsoljuk a nyereményládába bedobott
nyereményszelvényekből)
Május 10. – hordozható JBL hangfal
Május 17. – vérnyomásmérő
Május 25. – szóni kus fogkefe
Május 31. – fittnesz óra
Június 7. – vezetéknélküli fejhallgató
Június 14. – okosóra
Június 21. – turmixgép
Június 28. –szódagép
Július 5. – kapszulás kávéfőző
Július 12. – 3in1 cserélhető betétes szendvics, gofri és grillsütő
A nyeremények sorsolására zárt dobozból, a véletlenszerűség elvén alapulva,
jogszerű, objektív és tárgyilagos módon, kézi módszerrel történik, 3 tagú Sorsolási
Bizottság jelenlétében. A Sorsolási Bizottság tagjai a Szervező munkavállalóiból
kerülnek kiválasztásra. A Sorsolási Bizottság tagjai a Sorsolás bonyolítása során
Jegyzőkönyvet készítenek, majd azt aláírásukkal hitelesítik.
9.2. „Kisfődíj” Július 19 - DECATHLON VÁROSI KERÉKPÁR HOPRIDER 100, ALACSONY VÁZAS
ELOPS - Centrum szinten sorsoljuk a promóció ideje alatt a nyereményládába bedobott
összes nyereményszelvényből. Sorsolás időpontja: 2021. Július 19. A nyeremények
sorsolására zárt dobozból, a véletlenszerűség elvén alapulva, jogszerű, objektív és
tárgyilagos módon, kézi módszerrel történik, 3 tagú Sorsolási Bizottság jelenlétében. A
Sorsolási Bizottság tagjai a Szervező munkavállalóiból kerülnek kiválasztásra. A Sorsolási
Bizottság tagjai a Sorsolás bonyolítása során Jegyzőkönyvet készítenek, majd azt aláírásukkal
hitelesítik.
9.3. A Játék fődíja: 1 db új SUZUKI SWIFT 1.2 Dualjet GL ISG 12V Hybrid Ajándék +2 év
garanciával, melynek sorsolása az összes Centrumban összegyűlt szabályosan kitöltött,
korábban nem nyertes nyereményszelvényből történik közjegyző jelenlétében 2021.
Augusztus 3. Szervező budapesti telephelyén.
9.4. A fődíj sorsolásának helyszíne: a Szervező budapesti telephelye: 1191 Budapest, Vak
Bottyán utca 75. A-C. ép. 3B4.,. A fődíj sorsolásának időpontja: 2021. augusztus 3. 11:00
kézi húzással, közjegyző jelenlétében az összes Centrumban összegyűlt szabályosan kitöltött,
korábban nem nyertes nyereményszelvényekből.
9.5. A fődíj sorsolásának módja: zárt dobozból, a véletlenszerűség elvén alapulva, jogszerű,
objektív és tárgyilagos módon, kézi módszerrel történik, közjegyző és 3 tagú Sorsolási

Bizottság jelenlétében. A Sorsolási Bizottság tagjai a Szervező munkavállalóiból kerülnek
kiválasztásra. A Sorsolási Bizottság tagjai a Sorsolás bonyolítása során Jegyzőkönyvet
készítenek, majd azt aláírásukkal hitelesítik.
9.6. A nyeremények másra nem cserélhetőek, át nem ruházhatóak, értéküknek készpénzre
történő átváltása nem lehetséges. A nyereményekkel kapcsolatos esetlegesen felmerülő
adó, járulék és egyéb közteher megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremények átvételével
összefüggésben a Játékos érdekkörében felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl.:
az átvétel vagy a nyeremény helyszínére utazás) a Játékos viseli.
10. Nyertesek száma
Valamennyi sorsoláson 1 fő Nyertes, valamint 2 fő Pótnyertes kerül kisorsolásra jelen Szabályzat
9. Fejezetében meghatározottak szerint. A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében abban az
esetben válhatnak jogosulttá a nyereményre amennyiben valamelyik nyertes Játékos vagy az Őt
követő pótnyertes Játékos bármely okból kizárásra került, vagy a Nyertessel a kapcsolatfelvétel
sikertelen. Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes adatai pontatlansága
vagy változása miatt nem értesül a sorsolás eredményéről.
11. Nyertes kihirdetése és értesítése
Nyertesek kihirdetésére és értesítésére az alábbi módon kerül sor:
Nyertesek értesítését a Szervező és/vagy a Bonyolító a Sorsolás napján kísérli meg, a Nyertesek
által megadott e-mail címen, illetve telefonszámon keresztül. Sikertelen kapcsolatfelvétel esetén
a Szervező a következő 3 munkanapon, további 3 alkalommal kísérli meg a kapcsolatfelvételt a
Nyertessel. Amennyiben a kapcsolatfelvétel meghiúsul, automatikusan az első pótnyertes válik a
nyeremény jogosultjává, akivel fentiek szerint Szervező megkezdi a kapcsolatfelvételt.
Amennyiben a Nyertes az értesítést követő 10 munkanapon belül nem veszi át nyereményét
szervező telephelyén úgy a nyeremény továbbiakban az első soron következő Pótnyertest illeti
meg hasonló kihirdetési és értesítési feltételek szerint.
Nyertesek nevét és/vagy az átadás során készített fényképet a Szervező jogosult a weboldalán,
Facebook oldalán, illetve hírlevelében közzétenni.
Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes adatai pontatlansága vagy
változása miatt nem értesül a Sorsolás eredményéről.
Nyeremény átvétele
Nyeremény átvételének részleteit a Nyertessel e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező. A
Nyeremények átvétele személyesen, a Szervező által megjelölt helyen és előre egyeztetett
időpontban történik, amely során a Nyertes a Nyeremény átvételéről írásban nyilatkozik.
Nyeremény átvételére kizárólag a Nyertes, vagy törvényes képviselője (meghatalmazottja)
jogosult. Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel a Nyeremény átvétele érdekében.
Amennyiben a Nyertes a Nyeremény átvételének 10 munkanapon belül nem tesz eleget és a
Nyeremény átvétele meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, a nyeremény
továbbiakban a Pótnyertest illeti meg.
12. Adók és közterhek
A Nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó, járulék és egyéb közteher
megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremény átvételével összefüggésben a Játékos

érdekkörében felmerülő bármely egyéb költséget és kiadást (pl.: az átvétel helyszínére utazás) a
Játékos viseli.
13. Adatkezelési tájékoztató
Játékos a Szervező által meghirdetett „ÉLETEKET MENTHETSZ ÉS AUTÓT IS NYERHETSZ!”
„nyereményjátékba történő regisztrációja során megadott személyes adatai rögzítésre, tárolásra és
felhasználásra kerülnek Játék nyilvántartásának, kezelésének és lebonyolításának érdekében.
Adatkezelő: a Játék Szervezője, a SANAPLASMA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság.
Adatfeldolgozó: a Játék Szervezője valamint a Megoldás Most! Kft.
Az adatkezelés célja: a „ÉLETEKET MENTHETSZ ÉS AUTÓT IS NYERHETSZ!” - Játék lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja: a Játékos önkéntes adatszolgáltatása és hozzájárulása az adatkezeléshez [GDPR 6.
cikk (1) bekezdés a) pontja, és 9. cikk (2) bekezdés a) pontja], illetve jogszabályi kötelezettségek teljesítése
a nyeremények kapcsán [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]
A Játékos a Szervező által meghirdetett Játékba történő regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy az általa
megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott alvállalkozója felhasználja és kezelje. Mind a
Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően,
bizalmasan kezeli.
Kezelt adatok köre: a Játékos neve, donorszáma, email címe, mobilszáma, aláírása, centrum neve, illetve a
nyertes Játékos, vagy annak meghatalmazottja által tett írásbeli nyilatkozat a nyeremény átvételéről.
A Szervező kezeli továbbá a Játékos TB kártyáján, valamint lakcímkártyáján szereplő információkat a 6.3. és
6.4. pontok szerint.
Az adatkezelés időtartama: a Szervező által meghirdetett Játékban való részvétel időtartama alatt
folyamatos, ezt követően a kezelt adatokat maximum 5 évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig tárolja a
Szervező.
A Játékos TB kártyáján, továbbá a lakcímkártyáján szereplő adatokat a Szervező a vonatkozó kártyák
bemutatásának tartamáig kezeli.
Adattovábbítás: Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével
– nem továbbítja.
Adatszolgáltatás elmaradása és annak esetleges következményei: a Játékos adott esetben nem tud részt
venni a Játékban, a hozzájárulásának visszavonása esetén pedig – ha arra a nyeremény(ek) átadása előtt
kerül sor - a Játékból kizárásra kerül.
Marketing célú üzenetküldés
Szervező csak és kizárólag abban az esetben küld marketing tartalmú információkat, amennyiben ehhez a
Játékos a Szervező által „„ÉLETEKET MENTHETSZ ÉS AUTÓT IS NYERHETSZ!” Játék regisztrációja során
kifejezetten hozzájárult. Kiemeljük, hogy a Játékban való önkéntes részvétel nincs a marketing célú
üzenetküldésre történő feliratkozáshoz kötve. Hozzájárulás esetén, a Szervező kizárólag saját működési
köréhez szorosan kapcsolódó tartalmú marketing információkat továbbít a Játékos felé. Szervező az
adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve
nem hozza nyilvánosságra. Játékos a hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen visszavonhatja. Ebben az esetben a Játékos nevét és minden egyéb személyes adatát a
Szervező a marketing célú nyilvántartásból haladéktalanul törli, részére marketing célú információkat,
reklámokat a továbbiakban nem küld. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Hozzájárulás visszavonása: Játékos a hozzájáruló nyilatkozatot bármikor korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen visszavonhatja az alábbi e-mail címre küldött üzenetében: kitti.nezo@takeda.com, vagy az
alábbi levelezési címre
küldött levélben: a SANAPLASMA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 7622 Pécs, BajcsyZsilinszky utca 2. 1. ép. A marketing célú üzenet küldéshez, a fényképfelvétel felhasználásához és a Játék
kapcsán történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása egymástól függetlenül is
történhet. Ebben az esetben a Szervező a Játékos Játékban való részvételéhez kapcsolódó minden
személyes adatát haladéktalanul törli, kivéve, ha a Szervező megfelelő jogalappal rendelkezik az adatok

(vagy azok egy része) további kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás
alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintetek jogai
A Játékosok jelen alpont kapcsán érintettnek minősülnek.
Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz és a jogszabályokban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon.
Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra,
hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.
Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai törlését (bizonyos feltételek fennállása esetén,
továbbá, ha nem érvényesül kivételszabály) illetve, ha a személyes adatokat nyilvánosságra hozták, annak
a joga, hogy az adatkezelő értesítse a személyes adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló
kérésről. A törlést – többek között - az érintett az alábbi esetekben kérheti:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs
más jogalapja;
• az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs
elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a GDPR 21. cikk (2) bekezdése
alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték.
Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai korlátozását (bizonyos feltételek fennállása esetén).
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos
közérdekéből lehet kezelni.
Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá (bizonyos feltételek fennállása esetén), hogy kérje ezeknek az
adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását.
Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabályok által lehetővé tett kereteken belül a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés,
vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes
adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Panasztétel joga (GDPR 77. cikk)
Az érintett jogosult a felügyeleti hatóságnál panaszt tenni, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a
GDPR rendelkezéseibe ütközik.
A felügyeleti hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.,
Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Bírósági jogorvoslat

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Kártérítéshez való jog
Minden olyan személy, aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt
szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az
adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az e
rendeletet sértő adatkezelés okozott. Ha az adatkezelés az érintett személyiségi jogainak sérelmével jár, az
érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség,
illetve nem tartozik felelősséggel az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával okozott
kárért.
Az érintett észrevételével a Szervezőhöz, fordulhat, továbbá bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehet bejelentést.
Amennyiben bármely adatkezeléshez kapcsolódó jogát gyakorolná, kérjük, írásbeli kérelmét továbbítsa [a
gyakorolni kívánt jog(ok) pontos megjelölésével, valamint az azonosításához szükséges információkkal] az a
Szervező e-mail címére: kitti.nezo@takeda.com, vagy postacímére: SANAPLASMA Gazdasági Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság (7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 1. ép.) Amennyiben bármilyen kérdés
felmerülne az adatvédelmi kérdések kapcsán, vegye fel a kapcsolatot a Szervezővel az alábbi
elérhetőségen: a SANAPLASMA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (7622 Pécs, BajcsyZsilinszky utca 2. 1. ép.)
14. Facebook mentesítése és felelősség
A Játék vonatkozásában a Játékszabályzat megalkotásával és Facebookon történő megjelenítésével a
Szervező és annak elfogadásával a Játékos teljeskörűen mentesíti a Facebookot minden, a Játékhoz
kapcsolódó felelősség alól. Szervező egyúttal elismeri, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem
hagyja jóvá, nem bonyolítja, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz, továbbá a Játék megszervezéséhez
és lebonyolításához a Facebook nem nyújt segítséget, a Szervező azt saját kockázatára valósítja meg.
15. Egyéb rendelkezések
A Játékos a Játékban történő részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt
valamennyi feltételt. Szervező fenntartja a jogot jelen Szabályzat módosítására, a Játék indoklás nélküli
felfüggesztésére vagy megszüntetésére. A mindenkori hatályos Játékszabályzatot feltüntetve annak időbeli
hatályát, a Szervező weboldalán, illetve telephelyén teszi közzé. Egyéb, Jelen Szabályzatban nem
szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók.
Budapest, 2021 május 1.
Szervező

